
 
Notulen  
 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van HSV Alkmaar & Omstreken, gehouden op 
maandag 16 april 2018 in “Wijkcentrum Overdie” te Alkmaar. 
 

De presentielijst wordt getekend door 26 personen.  
 
1.    Opening 
 

Om 20.00 uur opent voorzitter J. Vlaanderen de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 
Hierna vraagt hij om even een minuut stilte in acht te nemen voor onze overleden 
sportvrienden.  
 
2.    Notulen Algemene Jaarvergadering 2017 
 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen onder dankzegging worden 
goedgekeurd. 
 
3.    In- en uitgaande stukken. 
 

Er is afbericht ontvangen van D. Ulrich, J. Verbeek en R. van Velzen. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken voor deze vergadering ontvangen. 
 
4.   Jaarverslag Penningmeester 
 

Onze penningmeester Fred Kuhlman presenteert zijn financieel verslag en neemt de 
belangrijkste posten door met de vergadering. 
 

J. Beelen vraagt hoe het kan dat er in het financieel overzicht administratiekosten zijn 
opgenomen aan de kant van de inkomsten? 
Dit komt omdat wij een vergoeding van Sportvisserij Nederland ontvangen voor alle 
verzonden acceptgiro’s. 
Tevens vraagt John of het bedrag van € 1000,- voor bestuurskosten toevallig zo’n mooi rond 
bedrag is of niet. 
Fred antwoord dat dit geen toeval is, maar de vaste vergoeding voor de leden van het 
dagelijks bestuur. 
Normaal is dit € 1500,-, maar de voorzitter wenste deze vergoeding niet te ontvangen. 
 

Bruno Schuurmans verwonderd zich over de hoge bankkosten. 
Fred antwoord dat dit deze kosten zo hoog zijn omdat het een zakelijke rekening betreft. 
Hierop stelt J. Beelen voor om eens bij de regiobank te gaan shoppen. 
 

Tot slot verzoekt J. Beelen om in het vervolg bij de financiële stukken ook een inventarislijst 
toe te voegen. 
  
5.   Verslag kascontrolecommissie  
 

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren H. van Brug en D. Ulrich hebben de boeken 
van de penningmeester gecontroleerd en prima in orde bevonden.  
 
Namens deze commissie doet H. van Brug het woord en hij verzoekt de vergadering om het 
bestuur te dechargeren voor het door hun gevoerde beleid.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

 
 



 
 

6.   Benoeming kascontrolecommissie 
 

Voor het boekjaar 2018 staan de heren H. v. Brug en R. Blom genoteerd voor de kascontrole. 
Gevraagd zal worden of Dhr. A. Nientied zich beschikbaar wil stellen als reserve. 
 
7.   Begroting 2018 – 2019 - 2020 
 

J. Beelen vraagt of de post afdracht federatie wel hoog genoeg is. 
Penn.meester antwoord dat hij denkt van wel, maar dat de nieuwe verhoging van 
Sportvisserij Nederland nog niet bekend was. 
Ook vraagt John of de drukkosten niet omlaag kunnen nu we geen infoblad meer drukken. 
Fred antwoord dat dit misschien wel het geval is, maar dat hij liever iets overhoudt dan te 
kort berekend. Tenslotte worden de kosten voor de toner ook steeds duurder. 
 
8.  Vaststelling contributie  
 

Vanwege de geplande verhoging van Sportvisserij Nederland stelt de penningmeester voor 
om de contributie 2019 voor senioren vanaf 17 jaar met automatische incasso te verhogen 
naar € 31,00 en in 2020 naar € 32,00  
De contributie voor de jeugd en aspirant leden blijft gelijk. 
John Beelen wil graag een overzicht van de contributies. 
 
9.  Pauze 
 

I.v.m. de snelheid waarop de agendapunten worden behandeld word besloten de pauze over 
te slaan. 
 
10.   Bestuursbeleid 
 

Het bestuur is zeer verheugd dat het is gelukt om een paar jonge mensen te vinden die voor 
ons een roofvis- en een streetfish commissie op willen zetten. 
Wij wensen de mannen veel succes en hopen dat zij genoeg leden mogen enthousiasmeren 
om hun passie voor deze vistechnieken over te brengen. 
 

Daarnaast verheugt het ons om op deze vergadering Sijmen v.d. Berg te mogen feliciteren 
met het behalen van de titels viscoach en vismeester. 
De voorzitter roept hem naar voren en feliciteert hem met een mooie bos bloemen. 
 

Helaas is het uw bestuur nog niet gelukt iemand te vinden voor het onderhoud van o.a. 
Facebook en web-site. 
 

Zoals gewoonlijk zijn bij de stukken voor de vergadering ook de verslagen van de 
verschillende commissies toegevoegd waarin u kunt lezen, dat wat zij voor onze leden 
hebben georganiseerd en wat hier de resultaten van waren. 
 
11.   Bestuursverkiezing 
 

Aftredend is John Vlaanderen die vanwege zijn vele werkzaamheden in het buitenland niet 
langer in staat is om het voorzitterschap voort te zetten. 
Gelukkig hebben wij André Claessen bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. 
Na stemming blijkt dat ook de vergadering het hier mee eens is en stemt unaniem op André 
als nieuwe voorzitter. 
 

Hierop neemt John Vlaanderen nogmaals het woord om de vergadering te vragen om André 
te benoemen tot erelid van de vereniging vanwege zijn vele werk in o.a. de jeugdcommissie. 
 
 



 
 
Ook hier gaat de vergadering unaniem mee akkoord zodat John hem het hierbij behorende 
speldje en een fraaie bos bloemen kan overhandigen. 
Vervolgens neemt de nieuwe voorzitter het woord om de aanwezigen te bedanken voor het 
in hem gestelde vertrouwen en vertelt dat het zijn wens is om een frisse wind door de 
vereniging te laten waaien. 
 

Ruud Lourens en Ruud du Bois hebben in de loop van het jaar besloten om te stoppen als 
bestuurslid.  
Nieuwe bestuursleden zijn welkom. 
 
12.   Rondvraag 
 

Joop van Boxtel vraagt om voortaan ook een rooster van aftreden en een lijst met ereleden 
en leden van verdiensten aan de stukken toe te voegen. 
 

A. de Nijs vraagt naar de kosten voor inbreng van viswater. 
Deze worden door de federatie gecompenseerd. 
 

Ook vraagt hij waarom de afdracht voor de federatie is verhoogd. 
Dit komt hoofdzakelijk door de verhoging van de personeelskosten. 
Hierop verzoekt Arie de verenigingen om hier vooral kritisch naar te blijven kijken. 
 

Tot slot vraagt hij de vergadering om een groot applaus voor alle vrijwilligers die zich elke 
keer weer inzetten voor het vele werk van de vereniging. 
 

Bruno vraagt of er een vergoeding is ontvangen voor de visuitzet in het Geestmerambacht. 
Nee, dit is niet het geval. Wij hebben dan ook besloten hier niet meer aan mee te werken. 
 

Ook vraagt Bruno wat de taak is van een 2de secretaris. 
Zijn taak is gewoon meedraaien in het bestuur, meebeslissen en bij afwezigheid of tijdgebrek 
van de secretaris notulen maken, wedstrijden inplannen en correspondentie archiveren 
en/of beantwoorden. Hier zijn geen bijzondere vaardigheden voor nodig. 
Voor de functie van 2de penningmeester is natuurlijk wel boekhoudkundige kennis nodig. 
 
Pieter v.d. Hogendijk vraagt hoe het met de snoekstand gesteld is. 
Voorzitter stelt hem voor om hierover contact op te nemen met de roofviscommissie, maar 
de berichten over vangsten zijn zeer positief. 
 
13.   Sluiting om 21.00 uur 
 

Tot slot van de vergadering bedankt de voorzitter het bestuur en de commissies voor het 
vele werk in het afgelopen jaar en bedankt de aanwezigen, en met name de ereleden voor 
hun belangstelling en hun inbreng.  
 
 
 
Heerhugowaard, 26 april 2018                                                  Alkmaar, 15 april 2019  
 
 
 
 
 
Voorzitter, A. Claessen                                                               Secretaris, G.A.M. Mooij 
 
 
 


